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COVID-19 (ໄວຣ$ສໂຄໂຣນາ) ແລະ ຜ.ນ
ປະໂຫຍດປະກ$ນການຫວ4າງງານສ67ລ$ບນາຍຈ:າງ
ຄ%&ຖາມ ແລະ ຄ%&ຕອບ

ຄ%&ຖາມ 1: ພວກເຮ4າອາດຈະປະສ4ບກ9ບການປiດຕ4ວ <= ການເລ>ກຈ"າງງານໃນການຕອບໂຕ"ກ9ບໄວຣ9ສໂຄໂຣນາ. ພວກ
ເຮ4າຈ%&ເປ9ນຕ"ອງໄດ"ພiຈາລະນາເຖiງອ9ນໃດແດD?
ຄ%&ຕອບ: ຖ"າທuລະກiດຂອງທDານກ%&ລ9ງພiຈາລະນາເຖiງການເລ>ກຈ"າງງານຄHງໃຫຍD <= ການປiດຕ4ວລ4ງ, ໂຄງການ
ຊDວຍເ<=ອຄ4ນງານທLຕ4ກງານຂອງໜDວຍງານພ9ດທະນາແຮງງານໄອໂອວາສາມາດຊDວຍແນະນ%&ທDານຜDານສiງທLຈະ
ເປ9ນຂະບວນການທLຍາກສ%&ລ9ບບ%ລiສ9ດຂອງທDານ ແລະ ເວລາທLຍາກລ%&ບາກສ%&ລ9ບພະນ9ກງານຂອງທDານ. ທ>ມງານ
ຕອບໂຕ"ດDວນຂອງພວກເຮ4າສາມາດຊDວຍໃຫ"ທDານໝHນໃຈວDາສອດຄDອງກ9ບກ4ດລະບຽບຂອງລ9ດຖະບານກາງທLໃຊ"ກ9ບ
ການເລ>ກຈ"າງງານຈ%&ນວນ<ວງ<າຍ ແລະ ສາມາດໃຫ"ການບ%ລiການທL<າກ<າຍສ%&ລ9ບພະນ9ກງານຂອງທDານ.
ຄ%&ຖາມ 2: ພວກເຮ4າອາດຈ%&ເປ9ນຕ"ອງໄດ"<uດຊQວໂມງເຮ9ດວຽກລ4ງ; ຕ4ວເລ=ອກໃດແດDທLພວກເຮ4າມ>ຢ?
SD
ຄ%&ຕອບ: ນາຍຈ"າງປະສ4ບກ9ບການຊະລ%ຕ4ວໃນທuລະກiດຂອງພວກເຂ4າ ອ9ນເປ9ນຜ4ນມາຈາກຜ4ນກະທ4ບຂອງ
COVID-19 ຕTເສດຖະກiດ ອາດນ%&ໃຊ"ສ%&ລ9ບໂຄງການເຮ9ດວຽກຮDວມກ9ນດ"ວຍຄວາມສະໝ9ກໃຈ. ໂຄງການນUຊDວຍໃຫ"
ນາຍຈ"າງສາມາດຊອກຫາທາງເລ=ອກໃນການເລ>ກຈ"າງງານ — ການຮ9ກສາພະນ9ກງານທLຜDານການເຝiກອ4ບຮ4ມໄວ"
ໂດຍການ<uດຊQວໂມງເຮ9ດວຽກ ແລະ ຄDາຈ"າງຂອງພວກເຂ4າລ4ງ ເຊiງສາມາດຊDວຍຊ4ດເຊ>ຍບາງສDວນກ9ບຜ4ນປະໂຫຍດ
ປະກ9ນການຫວDາງງານໄດ". ເຂWາເບiງ https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/voluntaryshared-work-frequently-asked-qu estions ເພXອຮຽນຮS"ເພLມເຕ>ມກDຽວກ9ບຜ4ນປະໂຫຍດຂອງມ9ນສ%&ລ9ບ
ນາຍຈ"າງ ແລະ ລSກຈ"າງ ແລະ ວiທ>ການສະໝ9ກ. ນາຍຈ"າງທLຢSDໃນແຜນການເຮ9ດວຽກຮDວມກ9ນແບບສະໝ9ກໃຈຈະບTໄດ"
ຖ=ກຮຽກເກ9ບເງiນສ%&ລ9ບຜ4ນປະໂຫຍດທLຈDາຍອອກໄປ. ຖ"າທDານ<uດຊQວໂມງເຮ9ດວຽກລ4ງ <= ເລ>ກຈ"າງງານຊQວຄາວ,
ພະນ9ກງານຈະໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດປະກ9ນການຫວDາງງານບາງສDວນ <= ທ9ງໝ4ດ.
ຄ%&ຖາມ 3: ຖ"າພະນ9ກງານໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດກ%ລະນ>ຫວDາງງານອ9ນເປ9ນຜ4ນມາຈາກການປiດກiດຈະການທL
ກDຽວຂ"ອງກ9ບ COVID-19, ນາຍຈາກຈະຕ"ອງໄດ"ເສຍພາສ>ຫວDາງງານເພLມຂyນຢSDບ?
T
ຄ%&ຕອບ: ຂZຮຽກຮ"ອງການຫວDາງງານທ9ງໝ4ດທLຍXນ ແລະ ຈDາຍອ9ນເນXອງມາຈາກ COVID-19 ຈະມ>ການຍ4ກເວHນຄDາ
ໃຊ"ຈDາຍສ%&ລ9ບນາຍຈ"າງໃນຊDວງເວລາໜyງ. ໃນເວລານU, IWD ຈະອະນuຍາດບTໃຫ"ຮຽກເກ9ບເງiນຈາກນາຍຈ"າງຈ4ນກວDາ
ກອງທyນປະກ9ນການຫວDາງງານໄອໂອວາຈະ<uດລ4ງຕT&ກວDາ 950 ລ"ານໂດລາ. ໃນເວລານHນ, IWD ຈະເລLມຕWນຮຽກ
ເກ9ບເງiນຈາກນາຍຈ"າງ ເພXອຮ9ກສາຄວາມໝHນຄ4ງຂອງກອງທyນທLໜ"າເຊXອຖ=. IWD ຈະປະກາດເມXອສiງນUເກ>ດຂyນໃນ
ໜ"າເວ9ບຂອງຕ4ນ.
ຄ%&ຖາມ 4: ຖ"າພະນ9ກງານໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດການຫວDາງງານເພLມເຕ>ມຂອງລ9ດຖະບານກາງອ9ນເປ9ນຜ4ນມາຈາກ
ການປiດຕ4ວທLກDຽວຂ"ອງກ9ບ COVID-19, ນາຍຈ"າງຈະຖ=ກຮຽກເກ9ບເງiນສ%&ລ9ບຜ4ນປະໂຫຍດເ<QານHນບT?
ຄ%&ຕອບ: ບT, ຜ4ນປະໂຫຍດໃດໜyງນອກເໜ=ອຈາກຜ4ນປະໂຫຍດປະກ9ນການຫວDາງງານຕາມປ4ກກະຕiທLມ>ຢSDໃນລ9ດໄອ
ໂອວາ ນາຍຈ"າງຈະບTຖ=ກຮຽກເກ9ບເງiນ.
ຄ%&ຖາມ 5: ນາຍຈ"າງສາມາດກ%&ນ4ດໃຫ"ຄ4ນງານຕ"ອງຢSDໃນເຮ=ອນສ%&ລ9ບໄລຍະເວລາການຟ9ກຕ4ວຂອງ
COVID-19 ໄດ"ບ?
%
ຄ%&ຕອບ: ໄດ". ນາຍຈ"າງສາມາດກ%&ນ4ດໃຫ"ລSກຈ"າງຢSDເຮ=ອນໄດ"ສ%&ລ9ບໄລຍະເວລາການແຍກປDຽວ 14 ວ9ນ ຖ"າພວກເຂ4າ
ໄດ"ມ>ການເດ>ນທາງໄປຕDາງປະເທດ <= ມ>ການສ%&ຜ9ດກ9ບບາງຄ4ນທLມາຈາກພSມມ>ພາກທLໄດ"ຮ9ບຜ4ນກະທ4ບ. ນາຍຈ"າງ
ຄວນພະຍາຍາມຈ9ດໃຫ"ມ>ວ9ນພ9ກທLໄດ"ຮ9ບຄDາຈ"າງຕາມທLມ>ຢSDພາຍໃຕ"ພະລາຊະບ9ນຍ9ດການຕອບໂຕ"ໄວຣ9ສໂຄໂຣນາຂHນ
ຕWນ (FFCRA). ນອກຈາກນU ທDານຍ9ງສາມາດຈ9ດໃຫ"ລSກຈ"າງຂອງທDານພ9ກວຽກຊQວຄາວ ແລະ ລSກຈ"າງຂອງທDານ
ຈະໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດປະກ9ນການຫວDາງງານ.
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ຄ%&ຖາມ 6: ຖ"າຂ"າພະເຈWາມ>ລSກຈ"າງ 25 ຄ4ນ ແລະ ຈ%&ເປ9ນຕ"ອງໄດ"ປiດກiດຈະການຊQວຄາວ, ພວກເຮ4າຈ%&ເປ9ນຕ"ອງໄດ"ຍXນແຈ"ງເຕ=ອນ
WARN ບ%?

ຄ%&ຕອບ: ບT. ນາຍຈ"າງຈ%&ເປ9ນຕ"ອງຍXນແຈ"ງເຕ=ອນ WARN ຖ"າພວກເຂ4າຕ"ອງການຍXນການປiດກiດຈະການແບບ
ຖາວອນເທQານHນ. ໃນການເລ>ກຈ"າງງານຊQວຄາວ, ຈະບTໃຊ"ການແຈ"ງເຕ=ອນ WARN.
ຄ%&ຖາມ 7: ຂ"າພະເຈWາຈ%&ເປ9ນຕ"ອງໄດ"ຈDາຍເງiນລາພ9ກໃຫ"ກ9ບພະນ9ກງານຂອງຂ"າພະເຈWາທLບTສາມາດມາເຮ9ດວຽກ
ໄດ"ອ9ນເນXອງມາຈາກ COVID-19 ບ%?
ຄ%&ຕອບ: ອາດຈະໄດ"ຈDາຍ. ກະລuນາກວດເບiງຄ=ນກDຽວກ9ບຄວາມຮ9ບຜiດຊອບຂອງທDານພາຍໃຕ" FFCRA ແລະ
ກiດຈະກ%&ຕDາງໆທLກTໃຫ"ເກ>ດການດ%&ເນ>ນການນU.
ຄ%&ຖາມ 8: ເມXອບTດ4ນມານU IWD ໄດ"ອອກນະໂຍບາຍວDາ ບTຈ%&ເປ9ນຕ"ອງໃຫ"ພະນ9ກງານໃຊ" PTO, ວ9ນພ9ກ <= ລາ
ປDວຍແບບໄດ"ຄDາຈ"າງກDອນໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດຕອບແທນ, ສiງນUມ>ຄວາມໝາຍຕTນາຍຈ"າງແນວໃດ?
ຄ%&ຕອບ: ບTມ>ຫຍ9ງ. IWD ໄດ"ເຮ9ດການຕ9ດສiນໃຈໃນເຊ>ງນະໂຍບາຍສ%&ລ9ບຂZກ%&ນ4ດກDຽວກ9ບການມ>ສiດໄດ"ຮ9ບຜ4ນ
ປະໂຫຍດ. ນາຍຈ"າງອາດຈະເລ=ອກທLຈະສ"າງນະໂຍບາຍຂອງຕ4ນເອງຂyນມາ ເຊiງລSກຈ"າງຈະຕ"ອງໃຊ"ວ9ນພ9ກລາປDວຍ
ແບບໄດ"ຄDາຈ"າງຂອງພວກເຂ4າກDອນທLລSກຈ"າງຈະຖ=ກເລ>ກຈ"າງງານຊQວຄາວ.
ຄ%&ຖາມ 9: ໃນຖານະເປ9ນນາຍຈ"າງ, ຂ"າພະເຈWາສາມາດບ9ງຄ9ບໃຊ" ແລະ ຄາດຫວ9ງໃຫ"ຄ4ນງານຂອງຂ"າພະເຈWາ
ເຊXອຟ9ງນະໂຍບາຍດ"ານກ4ດໝາຍ, ຂHນຕອນ ແລະ ຄ%&ແນະນ%&ທ9ງໝ4ດໄດ"ຢSDບ?
%
ຄ%&ຕອບ: ໄດ". ສະຖານະການປະຈuບ9ນຂອງ Covid-19 ບTໄດ"ປDຽນໜ"າທLຂອງລSກຈ"າງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ
ນາຍຈ"າງໃນການຄວບຄuມແຮງງານຂອງພວກເຮ4າໂດຍກ4ງ.
ຄ%&ຖາມ 10: ມ>ຂZກ%&ນ4ດໃໝDບ% ທLຂ"າພະເຈWາຈ%&ເປ9ນຕ"ອງໄດ"ທ4ບທວນຄ=ນໃນຖານະທLເປ9ນຜS"ຈ"າງງານ ແລະ ຄວາມ
ຮ9ບຜiດຊອບທາງດ"ານກ4ດໝາຍໃດແດDທLຂ"າພະເຈWາມ>ໃນສະຖານະການນU?
ຄ%&ຕອບ: ໄດ". ສະພາຕTາຂອງສະຫະລ9ດອາເມລiກາໄດ"ອອກກ4ດໝາຍ FFCRA ແລະ ພະລາຊະບ9ນຍ9ດວDາດ"ວຍການ
ຊDວຍເ<=ອ, ບ9ນເທ4າທuກ ແລະ ຄວາມໝHນຄ4ງທາງດ"ານເສດຖະກiດ (CARES). ກະລuນາປyກສາກ9ບທLປyກສາທາງ
ດ"ານກ4ດໝາຍ ແລະ ຝDາຍບuກຄະລາກອນສ%&ລ9ບຄວາມຮ9ບຜiດຊອບຂອງທDານພາຍໃຕ"ພະລາຊະບ9ນຍ9ດທ9ງສອງນU.
ນອກຈາກນU ກະລuນາເບiງຄ=ນ ໜ"າເວ9ບການພ9ດທະນາແຮງງານຂອງໄອໂອວາສ%&ລ9ບການອ9ບເດດກDຽວກ9ບການ
ປDຽນແປງຜ4ນປະໂຫຍດປະກ9ນການຫວDາງງານ ຕາມທLພວກມ9ນຈະເກ>ດຂyນ.
ຄ%&ຖາມ 11: ຄວາມຢ"ານ <= ເຫດຜ4ນທLບTມ>ເອກະສານພຽງພ%ສ%&ລ9ບຄ4ນງານທLຈະບTໄດ"ເຮ9ດວຽກບ%?
ຄ%&ຕອບ: ບT. ກະລuນາເບiງຄ=ນຂZກ%&ນ4ດທLຮຽກໃຊ"ສ%&ລ9ບ FFCRA ແລະ ພະລາຊະບ9ນຍ9ດ CARES.
ຄ%&ຖາມ 12: ລSກຈ"າງຂອງຂ"າພະເຈWາ, ຜS"ທLບTສະພາບທາງການແພດພ_ນຖານ, ໄດ"ກ9ບໄປເຮ9ດວຽກ ແລະ ລາຍງານ
ວDາພວກເຂ4າຮS"ສyກບTປອດໄພ. ພວກເຂ4າສາມາດລາອອກ ແລະ ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດການຫວDາງງານໄດ"ບ?
%
ຄ%&ຕອບ: ຖ"າທDານກ%&ລ9ງໃຊ"ຂHນຕອນເພXອສ"າງສະຖານທLເຮ9ດວຽກທLປອດໄພຂyນ, ຕ4ວຢDາງ, ການຈ9ດໃຫ"ມ>ບDອນຊ9ກ
ເຄXອງພiເສດ, ສuຂະພiບານເພLມເຕ>ມ, PPE ເຊ`ນ ໜ"າກາກ ແລະ ຖ4ງມ= <= ປະຕiບ9ດຕາມຄ%&ແນະນ%&ໄລຍະຫDາງທາງ
ສ9ງຄ4ມ, ພະນ9ກງານອາດຈະບTມ>ສiດໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດການຫວDາງງານ ຖ"າພວກເຂ4າເລ=ອກທLຈະລາອອກຈາກວຽກ.
ຖ"າທDານປະຕiເສດທLຈະປະຕiບ9ດຕາມມາດຕະການຮ9ກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ທiດຊUນ%&ຂອງ OSHA ທLແນະນ%&ໂດຍ
ລ9ດ <= ລ9ດຖະບານກາງສ%&ລ9ບອuດສະຫາກ%&ຂອງທDານ, ຈາກນHນລSກຈ"າງຂອງທDານອາດຈະສາມາດໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດ
ການຫວDາງງານ. ຢDາງໃດກTຕາມ, ບTວDາລSກຈ"າງຈະມ>ສiດໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດການຫວDາງງານມ>ຄວາມເປ9ນຈiງທL
ສະເພາະເຈາະຈ4ງ<=ບT ແລະ ຈະຖ=ກພiຈາລະນາເປ9ນລາຍກ%ລະນ>ໄປ.
ຄ%&ຖາມ 13: ລSກຈ"າງຂອງຂ"າພະເຈWາໄດ"ຮ9ບຄ=ນມາເຮ9ດວຽກ ແລະ ລາຍງານວDາ ພວກເຂ4າຮS"ສyກບTປອດໄພ ເນXອງຈາກ
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ສະພາບທLມ>ຢSDກDອນແລ"ວ <= ສະພາບທາງການແພດພ_ນຖານທLເຮ9ດໃຫ"ພວກເຂ4າມ>ຄວາມສDຽງສSງຕT
COVID-19. ພວກເຂ4າສາມາດລາອອກວຽກ ແລະ ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດການຫວDາງງານໄດ"ບ?
%
ຄ%&ຕອບ: ທDານສາມາດຂ%ໃຫ"ລSກຈ"າງໃຫ"ຂZມSນຈາກທDານໝ%ຂອງພວກເຂ4າເພXອຂ%ທLພ9ກທLເໝາະສ4ມ. ຖ"າທDານປະຕiເສດ
ລSກຈ"າງເຖiງທLພ9ກທLເໝາະສ4ມຕາມຄວາມຕ"ອງການຂອງທDານໝ%ຂອງພວກເຂ4າ ເນXອງຈາກສະພາບທາງດ"ານການ
ແພດທLມ>ມາກDອນ <= ຖ"າທDານບTສາມາດຈ9ດຫາສະພາບແວດລ"ອມການເຮ9ດວຽກທLປອດໄພ (ເຊ`ນ ການເຮ9ດວຽກຈາກ
ເຮ=ອນ) ແກDພວກເຂ4າ, ພວກເຂ4າອາດຈະມ>ສiດໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດການຫວDາງງານ ຖ"າພວກເຂ4າເລ=ອກທLຈະລາອອກ
ຈາກວຽກຫາກທDານປະຕiເສດທLດ%&ເນ>ນການຕTກ9ບການລາພ9ກວຽກຂອງພວກເຂ4າ.
ຄ%&ຖາມ 14: ລSກຈ"າງຂອງຂ"າພະເຈWາສາມາດຕ9ດສiນໃຈດ"ວຍຕ4ນເອງໄດ"ບ%ວDາພວກເຂ4າບTຕ"ອງການມາເຮ9ດວຽກ <=
ກ9ບຄ=ນມາເຮ9ດວຽກເມXອໄດ"ຮ9ບຄ%&ແນະນ%&?
ຄ%&ຕອບ: ຖ"າຫາກວDາລSກຈ"າງເລ=ອກທLຈະບTເຂWາໄປເຮ9ດວຽກ <= ກ9ບຄ=ນໄປເຮ9ດວຽກ, ສiງນUຖ=ວDາເປ9ນການລາອອກແບບ
ສະໝ9ກໃຈ, ການປະລະວຽກ <= ການປະຕiເສດທLຈະກ9ບໄປເຮ9ດວຽກ. ທ9ງໝ4ດເ<QານUຈະເປ9ນການຕ9ດສiດສ%&ລ9ບຜ4ນ
ປະໂຫຍດປະກ9ນການຫວDາງງານຂອງລ9ດຕາມປ4ກກະຕi. ຖ"າຫາກສiງນUເກ>ດຂyນ, ນາຍຈ"າງຄວນຈະປະຕiບ9ດຕາມແຈ"ງ
ເຕ=ອນກDຽວກ9ບການຮຽກຮ"ອງທLພວກເຂ4າໄດ"ຮ9ບ ເມXອລSກຈ"າງຍXນເພXອຂ%ຜ4ນປະໂຫຍດການຫວDາງງານ <= ພວກເຂ4າ
ສາມາດລາຍງານເລXອງນUຫາ IWD ໄດ"ທL https://uiclaims.iwd.iowa.gov/EmployerSeparation/.
ຖ"າລSກຈ"າງພ4ບວDາບTມ>ສiດໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດການຫວDາງງານຂອງລ9ດ, ພວກເຂ4າອາດຈະສະໝ9ກຂZຮ9ບຄວາມ
ຊDວຍເ<=ອການຫວDາງງານເນXອງຈາກການລະບາດ (PUA). ເຫດຜ4ນບາງຢDາງທLລSກຈ"າງອາດປະຕiເສດທLຈະເຮ9ດ
ວຽກ ເຊiງອາດສQງຜ4ນໃຫ"ມ>ຄuນສ4ມບ9ດໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດການຫວDາງງານສ%&ລ9ບ PUA ລວມເຖiງ ແຕDບTຈ%&ກ9ດ
ພຽງ:
1. ພວກເຂ4າໄດ"ຮ9ບການບQງມະຕiວDາຕiດເຊ_ອ COVID-19 <= ກ%&ລ9ງສະແດງອາກາດອອກມາ.
2. ສະມາຊiກໃນຄ4ວເຮ=ອນຂອງພວກເຂ4າໄດ"ຮ9ບການບQງມະຕiວDາຕiດເຊ_ອ COVID-19.
3. ພວກເຂ4າກ%&ລ9ງໃຫ"ການດSແລສະມາຊiກໃນຄ4ວເຮ=ອນຜS"ທLໄດ"ຮ9ບການບQງມະຕiວDາຕiດເຊ_ອ COVID-19.
4. ພວກເຂ4າ <= ສະມາຊiກໃນຄ4ວເຮ=ອນຂອງພວກເຂ4າ, ຢSDໃນປະເພດທLມ>ຄວາມສDຽງສSງຂyນ ແລະ ໄດ"ຮ9ບການ
ແນະນ%&ຈາກຜS"ໃຫ"ບ%ລiການດSແລສuຂະພາບຂອງພວກເຂ4າໃນການກ9ກບ%ລiເວນຕ4ນເອງ ເນXອງຈາກຄວາມກ9ງວ4ງທL
ກDຽວຂ"ອງກ9ບ COVID-19.
5. ພວກເຂ4າຂາດການດSແລເດ9ກທLຈ%&ເປ9ນທLກDຽວຂ"ອງກ9ບ COVID-19.
6. ພວກເຂ4າບTສາມາດເຂWາເຖiງບDອນເຮ9ດວຽກໄດ" ເນXອງຈາກການກ9ກຕ4ວເອງທLກDຽວຂ"ອງກ9ບ
COVID-19.
7. ພວກເຂ4າຕiດເຊ_ອ COVID-19 ແລະ ໄດ"ຮ9ບການປiນປ4ວດ>, ແຕDມ9ນເຮ9ດໃຫ"ເກ>ດຄວາມຫຍu"ງຍາກເຊiງເຮ9ດໃຫ"
ພວກເຂ4າບTສາມາດປະຕiບ9ດໜ"າທLສ%&ຄ9ນໄດ".
ດ`ງນHນ, ຖ"າລSກຈ"າງຫາກຖ=ກກ9ບຂZກ%&ນ4ດໃດໜyງເ<QານU, ພວກເຂ4າສາມາດປະຕiເສດທLຈະກ9ບຄ=ນມາເຮ9ດວຽກ ແຕD
ໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດການຫວDາງງານຂອງລ9ດຖະບານກາງ. ນາຍຈ"າງຄວນເຮ9ດວຽກຢDາງໃກ"ຊiດກ9ບລSກຈ"າງ ເພXອ
ພະຍາຍາມ ແລະ ຊອກຫາທາງອອກໃນອuປະສ9ກໃດໜyງທLພວກເຂ4າປະເຊ>ນໃນການກ9ບຄ=ນມາເຮ9ດວຽກ.
ຄ%&ຖາມ 15: ລSກຈ"າງຂອງຂ"າພະເຈWາອາດຈະໄດ"ຮ9ບເງiນຈາກຜ4ນປະໂຫຍດປະກ9ນການຫວDາງງານ<າຍກວDາທL
ພວກເຂ4າຈະມາເຮ9ດວຽກ. ພວກເຂ4າສາມາດອອກໄປເປ9ນຜS"ຫວDາງງານໄດ"ບ% ເມXອຂ"າພະເຈWາຍ9ງມ>ວຽກຢS?
D
ຄ%&ຕອບ: ບTໄດ". ພວກເຂ4າຈະຕ"ອງໄດ"ຖ=ກເລ>ກຈ"າງງານ, ເລ>ກຈ"າງງານຊQວຄາວ <= ມ>ການ<uດຊQວໂມງເຮ9ດວຽກລ4ງ
ເພXອມ>ສiດໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດດ`ງກDາວ. ຖ"າລSກຈ"າງລາອອກເພXອໄປຮ9ບເງiນກ%ລະນ>ຫວDາງງານ, ສiງນUອາດຈະເປ9ນ
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ການຕ9ດສiດໄດ"ຮ9ບ ແລະ ອາດຈະຖ=ກວDາເປ9ນການສZໂກງ. ຖ"າລSກຈ"າງລາອອກເພXອຈuດປະສ4ງພຽງເພXອໄປຮ9ບຜ4ນ
ປະໂຫຍດການຫວDາງງານເທQານHນ, ກະລuນາແຈ"ງໃຫ" IWD ຊາບໄດ"ທL https://
www.iowaworkforcedevelopment.gov/report-fraud.
ຄ%&ຖາມ 16: ລSກຈ"າງຂອງຂ"າພະເຈWາຍ9ງມ>ສiດໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດປະກ9ນການຫວDາງງານຢSDບ% ຖ"າຂ"າພະເຈWາ
ສາມາດໃຫ"ພວກເຂ4າກ9ບຄ=ນມາເຮ9ດວຽກຕາມທLຕະລາງເວລາທL<uດລ4ງ?
ຄ%&ຕອບ: ອາດຈະໄດ"ຈDາຍ. ລ9ດໄອໂອວາອະນuຍາດໃຫ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດການຫວDາງງານບາງສDວນ. ລSກຈ"າງຈ%&ເປ9ນ
ຕ"ອງໄດ"ລາຍງານຄDາຈ"າງທLໄດ"ຮ9ບໃນແຕDລະອາທiດຂອງພວກເຂ4າ ເມXອເຮ9ດການອ"າງສiດສ%&ລ9ບຜ4ນປະໂຫຍດປະຈ%&
ອາທiດຂອງພວກເຂ4າ. ລາຍໄດ"ປະເພດນUລວມທ9ງ: ຄDາຈ"າງ; ການຈDາຍວ9ນຢuດ; ລາປDວຍ; ການຈDາຍແບບສະແຕນບາຍ;
ເງiນທiບ, ເງiນສ4ມມະນາບuນຄuນ, ເງiນຄDານາຍໜ"າ ແລະ ເງiນຈSງໃຈ; ແລະ ການຊ4ດເຊ>ຍອXນໆໃດໜyງນອກເໜ=ອຈາກ
ເງiນສ4ດ (ເຊ`ນ ຄDາຫ"ອງພ9ກ ແລະ ອາຫານ, ຄDາໂທລະສ9ບມ=ຖ)= . ພວກເຂ4າອາດຈະມ>ລາຍໄດ"<າຍເຖiງ 25 ເປ>ເຊ9ນ
ຂອງຈ%&ນວນຜ4ນປະໂຫຍດປະຈ%&ອາທiດ (“WBA”) ຂອງພວກເຂ4າ ກDອນການຈDາຍເງiນຜ4ນປະໂຫຍດຈະ<uດລ4ງ,
ແຕDກTຍ9ງມ>ຄວາມຕ"ອງການໃຫ"ລາຍງານລາຍໄດ"ທ9ງໝ4ດ ເຖiງແມDນວDາຈະຕT&ກວDາ 25 ເປ>ເຊ9ນກTຕາມ. ລາຍໄດ"ສSງ
ກວDາ 25 ເປ>ເຊ9ນຈະ<uດການຈDາຍເງiນຜ4ນປະໂຫຍດຂອງລSກຈ"າງ. ຖ"າພວກເຂ4າໄດ"ຮ9ບ $15 <= <າຍກວDາ WBA
ຂອງພວກເຂ4າ, ພວກເຂ4າຈະບTໄດ"ຮ9ບການຈDາຍເງiນຜ4ນປະໂຫຍດສ%&ລ9ບອາທiດນHນ. ຕ4ວຢDາງ:
WBA ຂອງພວກເຂ4າແມDນ $400 ແລະ ພວກເຂ4າໄດ"ຮ9ບ $370.
25% ຂອງ $400 ແມDນ $100. $100 ຈະບTຖ=ກຫ9ກຈາກ WBA.
$370 - $100 = $270. ສDວນທLເ<=ອ $270 ຈະຖ=ກຫ9ກຈາກ WBA.
$400 - $270 = $130.
$130 ເປ9ນຈ%&ນວນທLຕ"ອງຈDາຍສ%&ລ9ບອາທiດນHນ.
ຄ%&ຖາມ 17: IWD ຈະຮS"ໄດ"ຢDາງໃດວDາລSກຈ"າງຂອງຂ"າພະເຈWາຈະລາຍງານຄDາຈ"າງຂອງພວກເຂ4າຢDາງຖ=ກຕ"ອງ? ຄ%&
ຕອບ: ການອ"າງສiດໃດໜyງທLຍXນມາແມDນຂyນຢSDກ9ບການກວດສອບ <= ການສ=ບສວນ. ທDານລາຍງານຄDາຈ"າງທLຈDາຍໃຫ"
ກ9ບລSກຈ"າງແຕDລະຄ4ນທuກໆໄຕມາດ. IWD ມ>ໂປຣແກຣມຄອມພiວເຕ>ທLກວດເຊ9ກຄວາມຖ=ກກ9ນຂອງຄDາຈ"າງທLຈDາຍ
ແລະ ຄDາຈ"າງທLລາຍງານເມXອຍXນການອ"າງສiດ. ຖ"າ IWD ພiຈາລະນາວDາ ລSກຈ"າງລາຍງານຄDາຈ"າງແບບ<ອກ, ພວກ
ເຂ4າຈະຖ=ກຢuດການໄດ"ຮ9ບຜ4ນປະໂຫຍດ ແລະ ຈະຖ=ກລ4ງໂທດ 15%, ຄuນສ4ມບ9ດທLບTເໝາະສ4ມສ%&ລ9ບຜ4ນປະໂຫຍດໃນ
ອະນາຄ4ດ ແລະ ການດ%&ເນ>ນຄະດ>ທາງອາຍາ.
ຄ%&ຖາມ 18: ຖ"າລSກຈ"າງຂອງຂ"າພະເຈWາໃຊ"PTO, ຍາມພ9ກ <= ລາປDວຍ, ສiງນUຈະສQງຜ4ນກະທ4ບຕTຜ4ນປະໂຫຍດ
ປະກ9ນການຫວDາງງານຂອງພວກເຂ4າບ%?
ຄ%&ຕອບ: ໄດ". ສiງທLໃຊ"ແທນຄDາຈ"າງໃດໆຈະຕ"ອງໄດ"ຖ=ກລາຍງານໂດຍລSກຈ"າງ ແລະ ມ9ນຈະຖ=ກຫ9ກຈາກຜ4ນປະໂຫຍດ
ປະກ9ນການຫວDາງງານຂອງພວກເຂ4າ. ກະລuນາເບiງຄ%&ຖາມ 16.
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ຖ"າຂ"າພະເຈWາມ>ຄ%&ຖາມເພLມເຕ>ມຈະເຮ9ດແນວໃດ?
ຖ"າຫາກວDາທDານມ>ຄ%&ຖາມເພLມເຕ>ມ, ກະລuນາຕiດຕTຫາຝDາຍພ9ດທະນາແຮງງານຂອງໄອໂອວາໄດ"ທLເບ>
1-866-239-0843. ຄSDມ=ສ%&ລ9ບນາຍຈ"າງກDຽວກ9ບການປະກ9ນການຫວDາງງານຂອງລ9ດໄອໂອວາສາມາດຄWນພ4ບໄດ"ຢSDທL
ນU: https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/employer-handbook. ຝDາຍພ9ດທະນາແຮງງານ
ຂອງລ9ດໄອໂອວາບTສາມາດໃຫ"ຄ%&ແນະນ%&ດ"ານກ4ດໝາຍ <= ດ"ານບuກຄະລາກອນໄດ". ກະລuນາຕiດຕTຜS"ຕາງໜ"າດ"ານ
ກ4ດໝາຍ <= ບuກຄະລາກອນຂອງທDານສ%&ລ9ບຄ%&ຖາມເ<QານHນ.
ຂ"າພະເຈWາສາມາດຊອກຫາຂZມSນເພLມເຕ>ມສ%&ລ9ບທuລະກiດ ແລະ ນາຍຈ"າງກDຽວກ9ບ COVID-19 ໄດ"
ຢSDໃສ?
ສະຫະລ9ດອາເມລiກາ ກະຊວງແຮງງານ: https://www.dol.gov/coronavirus
ກະຊວງສາທາລະນະສuກຂອງລ9ດໄອໂອວາ: https://idph.iowa.gov/EmergingHealth-Issues/Novel-Coronavirus
ສSນຄວບຄuມໂຣກ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
ສSນຊ9ບພະຍາກອນຄວບຄuມໂຣກສ%&ລ9ບທuລະກiດ ແລະ ນາຍຈ"າງ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/businesses-emplo yers.html
ສiງທLຄວນເອ4າໃຈໃສD: ໃນເວລານU, IWD ບTໄດ"ຮຽກເກ9ບເງiນນ%&ນາຍຈ"າງສ%&ລ9ບການອ"າງສiດຂອງລSກຈ"າງຂອງພວກ
ເຂ4າ ເນXອງຈາກການຫວDາງງານທLກDຽວຂ"ອງກ9ບ Covid 19. ພວກເຮ4າໄດ"ສ"າງຕ4ວກະຕu"ນສ%&ລ9ບຄວາມສ4ມດuນຂອງ
ກອງທyນໄວ"ວາງໃຈປະກ9ນການຫວDາງງານ ເຊiງໃນຈuດນU, ມ9ນຈະຕ"ອງມ>ຄວາມຈ%&ເປ9ນໃນການເລLມຕWນຄiດຄDາໃຊ"ຈDາຍ
ໃນບ9ນຊ>ຂອງນາຍຈ"າງສ%&ລ9ບການອ"າງສiດການຫວDາງງານຕາມລ%&ດ9ບ. ພວກເຮ4າໄດ"ສ"າງຕ4ວກະຕu"ນໄວ"ທL $950M
ແລະ ກອງທyນໄວ"ວາງໃຈທL
$1.10B <= $180 ລ"ານໂດລາ <າຍກວDາຕ4ວກະຕu"ນ $950 ລ"ານ. ການຕ9ດສiນໃຈຄHງນUມ>ຂyນເພXອຊDວຍໃນການຟ_ນ
ຕ4ວຂອງພວກເຮ4າໂດຍການ<uດການເພLມຂyນໃດໜyງທLພວກເຂ4າອາດຈະປະເຊ>ນໃນອ9ດຕາພາສ>ການຫວDາງງານ ເຊiງ
ສDວນໃຫຍDຈະຢSDໃນຍອດເງiນກອງທyນໄວ"ວາງໃຈ. ພະລາຊະບ9ນຍ9ດ CARES ທLອ"າງສiດສ%&ລ9ບຜS"ປະກອບອາຊ>ບ
ອiດສະ<ະ ແລະ ຜ4ນປະໂຫຍດ $600 ຕTອາທiດ ຈະບTໄດ"ຖ=ກຈDາຍຈາກກອງທyນໄວ"ວາງໃຈ.

ອ9ບເດດໃນວ9ນທ> 30 ເມສາ 2020

